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Mjesečev povrtnjak 
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Biljke, kao i sva živa bića, reagiraju na iste ritmove prirodnih ciklusa (plimu i oseku uvjetuje blizina ili 
udaljenost mjeseca), a vrtlarstvo pomoću mjesečevih faza, metoda je koja ubrzava klijanje sjemenja i 
razvoj biljke, oslanjajući se isključivo na snagu prirode. Sustav se koristi hiljadama godina i idealan je 
upravo za čist biološki uzgoj, koji ni na koji način ne uključuje tretiranje tla i biljaka kemijskim 
sredstvima. 
O mjesečevim fazama ovisi omjer vlažnosti tla, što naročito dolazi do izražaja za vrijeme mladog i punog 
mjeseca (kada su sunce i mjesec u ravnini s našim planetom). Kako mjesečev gravitacijski utjecaj 

pokreće goleme oceanske površine, na isti način utječe na svaku tekućinu pa tako i na vlažnost tla o kojoj ovisi klijanje i 
rast biljke (primjerice, dokazano je da sjeme apsorbira najviše tekućine u vrijeme punog mjeseca). 
 
Mjesečeve faze 
 
Mjesec ima četiri faze ili četvrti, koje se izmjenjuju otprilike svakih sedam dana. Prve dvije četvrti (mlađak i prva četvrt) 
nazivamo rastom mjeseca jer se uvećava njegova svjetlost. Za razliku od toga, mjesec opada od punog mjeseca (uštapa) 
nadalje, dok se njegova svjetlost smanjuje.  
 
U vrijeme mladog mjeseca, mjesečeva gravitacija podiže razinu vode što pogoduje bubrenju i klijanju sjemenja. Upravo taj 
faktor omogućuje i temeljne uvjete za rast svake biljke. Radi se o najboljem trenutku za sadnju biljaka kojima je sjeme 
odvojeno od ploda, poput salate, celera, špinata, blitve, kelja i cvjetače. Krastavci, iako se bitno razlikuju od naravi 
spomenutih biljaka, također vole ovu mjesečevu fazu.  
 
Za vrijeme prve četvrti, gravitacijski je utjecaj nešto manji, ali je zato mjesečeva svjetlost poprilična. To je faza koja 
pogoduje snažnom rastu listova, ali i nadalje vrlo pogodna za sadnju, osobito dva dana prije punog mjeseca. Faza prve 
četvrti je idealna za sadnju biljaka kojima se sjeme nalazi unutar ploda, poput graha, graška, paprika, paradajza, tikvi, dinji i 
bundeva.  
 
Od uštapa nadalje, odnosno s opadanjem mjeseca, energija se počinje kretati u obrnutom smjeru. Tijekom punog mjeseca su 
gravitacijske sile jake, uvećavajući vlažnost tla, ali od tog se trenutka nadalje mjesečeva svjetlost počinje smanjivati, 
usmjeravajući energiju prema korijenju. Iz tog je razloga ovo idealno vrijeme za sadnju korijenskih plodova kao što su repa, 
mrkva, luk i krumpir. Također, faza je povoljna za sadnju jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, lukovica i gomoljika te 
njihovo presađivanje.  
Dobro je pozabaviti se i obrezivanjem biljaka dok mjesec opada. U slučaju da to činite u vrijeme dok mjesec raste, ono što 
ste obrezali - iznova će niknuti. 
 
Tijekom posljednje četvrti, utjecaj gravitacije i svjetlosti su minimalni, stoga počinje faza mirovanja. To je najpovoljnije 
razdoblje za žetvu i ubiranje plodova, također i kultivaciju, presađivanje i obrezivanje. 
 
Mjesec u astrološkim znakovima 
 
Astrološki znakovi u svezi su s elementima prirode (voda, zemlja, vatra, zrak), stoga je za svaku biljku važno u koje se doba 
sadi, odnosno u kojem se znaku (elementu) mjesec nalazi. Generalno, najpovoljniji trenutak za sadnju su plodni vodeni 
znakovi (Rak, Škorpion, Ribe), osobito ako se planira kakav stalniji urod. U slučaju da se radi o korijenskim biljkama, tada 
su poželjniji zemljani znakovi (Bik, Djevica, Jarac), a želite li saditi nešto lijepo poput cvijeća, mudro je odabrati zračne 
znakove (Blizanci, Vaga, Vodenjak) od kojih je Vaga najpoželjnija. 
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